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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.13/2018-2022 ze dne 15.09.2021 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Roman Gross, Luboš Šiml, Milan Hora 

Omluven: Miroslav Koča 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod 

3. Komunikace ze silnice I/27 do Ţebnice aţ Na Hůrku (k.ú.Ţebnice) 

4. Poţadavky na Technické sluţby 

5. Kontrola místní zeleně odborníkem 

6. Osvětlení vánočního stromu 

7. Náhradní díl na trampolínu – nová ochranná síť 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod - OV ţádá o schůzku ohledně vodovodu z důvodu pokračování dalších 

kroků v této věci.  

 

3. Komunikace ze silnice I/27 do Žebnice až Na Hůrku (k.ú. obce Žebnice) - OV 

kritizuje způsob a kvalitu provedené opravy této komunikace od silnice I/27 aţ Na 

Hůrku. OV ţádá vyvolat jednání s majitelem komunikace a hledat vhodné řešení 

dalšího postupu. Hromadí se nespokojené upozornění místních občanů ke kvalitě 

opravy. Pokud jiţ v této věci jednání proběhlo, ţádá OV o zaslání zápisu z tohoto 

jednání o kvalitě opravy, včetně sdělení dohodnutého dalšího postupu opravy této 

komunikace.  

 

4.  Požadavky na Technické služby - posekání obecních pozemků (poslední sekání 

před zimou), odvoz větví po prořezu vrby u rybníka. 

 

5. Kontrola místní zeleně odborníkem - OV ţádá o kontrolu místní zeleně 

odborníkem:   1. lípy u hřbitova,  

2. lípa u odpočívadla nad obcí vysazená k 100 letům vzniku        

ČSR, 

3. kontrola a případné zastřiţení nově vysazeného vánočního     

stromu.  

 

6. Osvětlení vánočního stromu - z důvodu odstranění dosavadního vánočního stromu a 

zároveň likvidace jeho vánočního osvětlení (demontováno fa. Staněk leden 2020) OV 

zajistí nainstalování provizorního většího vánočního stromu pro letošní rok (nově 

vysazený je zatím moc malý). OV ţádá o odsouhlasení nákupu nového osvětlení pro 

tento provizorní strom do 5.000,-- Kč z rozpočtu obce Ţebnice. OV zajistí nákup sám.  

 

7. Náhradní díl na trampolínu – nová ochranná síť – OV ţádá o objednání 

náhradního dílu k trampolíně – trampolína 15´ (457 cm) 1.099,-- Kč www.hawaj.cz 

  https://www.hawaj.cz/vnitrni-bezpecnostni-ochranna-sit-bez-tyci-na-trampolinu-244-

457-cm-3915.html 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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